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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 21 DE NOVEMBRE DEL 2016

“TIMGAD, S.A.”

El administrador de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas
de la sociedad señalando al efecto el 29 de Diciembre del presente año, a las
10.00 horas para su reunión en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el
domicilio social, sito en Polinyà, Carretera de Sentmenat, km 4, finca número 5,
para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del Día

PRIMERO. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
SEGUNDO. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el infor-
me de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo
ello al ejercicio 2015, así como la gestión de Administración durante el periodo.
TERCERO. Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados.
CUARTO. Delegación de facultades.
QUINTO. Ruegos y preguntas.
SEXTO. Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convo-
catoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Polinyà, 10 de noviembre de 2016
El administrador, Joan Casellas Freixenet
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El conflicte entre els go-
verns d’Aragó i Catalunya
per les peces d’art i els mu-
rals de Sixena, i en general
per l’art de la Franja, no
altera el camí iniciat per
les institucions aragone-
ses cap al reconeixement
del català a la Franja. Nou
municipis –l’últim dels
quals, Mequinensa (Baix
Cinca)–han declarat el ca-
talà llengua d’ús predomi-
nant i ja es treballa en l’ela-
boració d’un mapa lingüís-
tic oficial que aprovarà el
govern d’Aragó.

Així, són les majories
polítiques de cada munici-
pi, i no pas la comunitat
científica, les que establi-
ran quines llengües es par-
len i en quines localitats.
Això ho va establir la polè-
mica llei de llengües, apro-
vada per l’anterior govern
aragonès, del PP i el PAR.
En aquella llei, s’evitaven
els termes català i arago-
nès, i se substituïen pels
circumloquis “llengua ara-
gonesa pròpia de l’àrea
oriental” (les sigles Lapao
van fer fortuna al seu dia
entre els crítics d’aquest
intent de tapar la denomi-
nació del català) i “llengua
aragonesa pròpia de l’àrea
pirinenca i prepirinenca”,
i es deixava a les mans de

cada municipi establir el
nom de llengua, incloent-
hi les denominacions loca-
listes com ara fragatí.

Canvi en la llei
El nou govern d’esquerres
aragonès, que va sorgir
dels comicis autonòmics
del 2015 amb un acord
entre el PSOE, la Chunta
Aragonesista, Podem i IU,
ha anunciat que derogarà
la llei de llengües vigent, ja
que és partidari del reco-
neixement de les llengües
amb el seu nom científic,
català i aragonès. A més, el
govern ja ha començat a
fer servir la denominació

científica amb normalitat
en els seus textos legals. El
reconeixement legal del
nom de la llengua ha es-
tat esgrimit pel Tribunal
Constitucional com un
motiu per no derogar la llei
de llengües del PP i el PAR.
Els grups d’esquerres i els
catalanistes del Congrés
hi havien presentat un re-
curs durant la legislatura
passada, i el TC sosté que
la reclamació contra la llei
“perd el seu objecte” en
fer-se vàlides les denomi-
nacions català i aragonès
en el text legal. Per tant,
la llei del Lapao, com es va
conèixer, segueix vigent.

Els consistoris, però,
continuen treballant per
redactar el mapa de llen-
gües que preveia la llei de
llengües i ja han començat
a determinar quina és la
llengua d’ús predominant
al seu municipi. La desena
d’ajuntaments de la Fran-
ja que ja han fet el pas i que
declaren que la seva llen-
gua és el català són gover-
nats pels grups d’esquer-
res. A banda de Mequinen-
sa, de moment ja s’han
declarat catalanoparlants
Tamarit de Llitera, Albel-
da, Vencilló, Montanui,
Tolba, Bonansa, Areny de
Noguera i Sopeira. ■

El canvi polític a Aragó
obre una nova etapa per
al català a la Franja

David Marín
LLEIDA

a Una desena de municipis ja s’han declarat catalanoparlants per ser inclosos
al mapa de llengües a Els termes ‘català’ i ‘aragonès’ recuperen la normalitat

LLEIDA

Alcaldes i regidors d’una trentena de municipis van fer un manifest el 2013 pel català ■ D.M.
Gairebé tres anys després
del tancament dels cine-
mes Kursal, Igualada recu-
perarà el cinema comer-
cial amb la nova sala que
des del setembre s’està
adequant a l’antic auditori
de l’Ateneu Igualadí. Les
portes de la sala s’obriran
“durant la primera quinze-
na de desembre”, segons la
presidenta de l’Ateneu
Igualadí, Mireia Claret. A
hores d’ara ja s’hi enlles-
teix la instal·lació elèctrica
i faltarà col·locar-hi les bu-
taques, la pantalla, els
equips de projecció i la tra-
mitació dels permisos
d’obertura. El nou cinema
d’Igualada tindrà sistema

de projecció digital i àudio
d’última generació, amb
129 seients i dues locali-
tats per a persones amb
mobilitat reduïda.

El cinema arrencarà
amb una oferta que inclou-
rà sessions matinals de ci-
nema familiar aprofitant
les vacances de Nadal, tot i
que ja s’han definit les lí-
nies bàsiques de la progra-
mació: les estrenes es con-
centraran divendres, dis-
sabte i diumenge, dijous es
dedicarà a films en versió
original i dimecres serà el
dia de l’espectador. La sala
també acollirà les sessions
del Cineclub Ateneu, que
ara es fan al teatre de l’edi-
fici i estarà oberta a les pro-
jeccions que vulguin fer les
entitats de la ciutat. ■

a La sala serà a l’Ateneu Igualadí i
l’Ajuntament subvenciona les obres

El cinema
comercial torna
a Igualada

Òscar López / Infoanoia
IGUALADA

IGUALADA

Les portes de la sala que s’adequa a l’Ateneu Igualadí
s’obriran durant la primera quinzena de desembre ■ Ò.L.

La capacitat de l’Ajunta-
ment de Tarragona per
fer inversions l’any vi-
nent dependrà, en gran
mesura, de la venda de so-
lars de titularitat munici-
pal a tercers. La proposta

de pressupost municipal
per al 2017, que demà es
presentarà a l’oposició en
la comissió informativa
d’hisenda i dilluns vinent
es debatrà al ple, preveu
que el 85% dels 10,95 mi-
lions d’euros previstos en
el capítol d’inversions es-
tiguin vinculats a la venda

de patrimoni. Aquesta
és la nota predominant
d’uns pressupostos que,
en despesa ordinària,
augmenten un 2% , amb
un total de 152,3 milions,
però que en les inversions
baixen un 6,1%.

Tan sols les aporta-
cions necessàries per aca-

bar les obres del Mercat
Central (711.333,7 euros
d’inversions, però 2,6 mi-
lions sumant-hi la despe-
sa corrent), les càrregues
urbanístiques del desen-
volupament del pla par-
cial on s’ha d’instal·lar
Ikea (545.050 euros) i les
millores en jocs infantils
(100.000 euros) estaran
garantides, de moment,
per fons propis. “Tenim
molt bones perspectives
amb quatre solars que po-
sarem en venda”, va asse-
gurar el regidor d’Hisen-
da, Pau Pérez. ■

Azahara Palomares
TARRAGONA
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La venda de solars marca
les inversions a Tarragona


